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لندنـ  يو.بي.آي: لم حتل الشهرة الواسعة التي يتمتع 
بها جنم فرقة البيتلز السابق بول مكارتني دون اضطراره 
لالنتظار لـ 6 ساعات مساء االثنني مع بقية الركاب الذين 
علقوا على منت قطار بالريف الفرنسي بعد عطل كهربائي 
بســـبب كثافة الثلوج أدى إلى توقفه بينما كان متوجها 

إلى بريطانيا.
وذكـــرت صحيفـــة »ديلي 
ميرور« البريطانية أن مكارتني 
وزوجته نانسي شيفيل توجها 
إلى باريس ملشاهدة عرض أزياء 
البنة النجم ســـتيال مكارتني 
إلى  وكانا في طريق عودتهما 
لندن عندما تعطل القطار مساء 

االثنني.
وقالت الصحيفة إن الثلوج 
أدت إلى تعطل كابل كهربائي ما 
اضطر مكارتني وزوجته وابنته 
االنتظار 6 ساعات على اجلانب 

الفرنسي قبل إصالح العطل.
ولكن أحد الركاب قال إنه على الرغم من الوضع املزعج 
إال أن مكارتني كان يضحك وميازح الركاب اآلخرين ووزع 

توقيعه للعشرات.
واضـــاف أن النجم تفهم الوضع وقال »إن هذه األمور 

حتدث«.

لندنـ  يو.بي.آي: وظفت املغنية البريطانية الصاعدة 
أديل حارسة شخصية بأجر يبلغ 100 ألف جنيه سنويا 
انتقلت للعيش معها في منزلها كي تشعر باألمان علما 
أن مهامهــــا ال تقتصر على مرافقتهــــا بل تتعداها إلى 

مساعدتها في التبضع األسبوعي.
وذكرت صحيفــــة )ديلي 
ميــــل( البريطانيــــة أن أديل 
وظفت حارســــة شــــخصية 
وطلبت منها العيش معها في 
منزلها في ساســــيكس التي 
تعتقد أنه مسكون ألنها تخاف 
أن تقضي الليل لوحدها في 

املنزل.
وكانت صحيفة )الصن( 
نقلت أمس األول عن أصدقاء 
املغنية أنها تسمع أصواتا تثير 
مخاوفها في املنزل الذي سبق 

أن كان ديرا للراهبات.

لندنـ  د.ب.أ: صرحت املمثلة الشهيرة كيت بالنشيت 
بأنهـــا لن تنضم للممثالت الالتـــي تخضعن جلراحات 
جتميلية. وقالت بالنشيت )42 عاما( »منذ عقد أو كثر 
بدأ كثير من الناس يتجهون للجراحات التجميلية واآلن 
يـــرون نتيجة ذلك على املدى الطويل.. إنها ليس باألمر 

اجليد«، وذكرت صحيفة »ديلى 
ميل« البريطانية إن بالنشيت 
أضافـــت »أنا ال أقول ما يجب 
على املـــرء فعله أو عدم فعله 
ولكنني أعرف ما يناســـبنى 
وإنني أشعر بخوف شديد في 
التفكير فيما ستحدثه جراحات 
التجميل إذا خضعت لها على 

املدى الطويل«.
كما أعربت بالنشيت عن عدم 
رضاها عن زيادة أعداد املمثالت 
الالتـــي تخضعن  الشـــابات 

لعمليات جتميلية.
وقالـــت »ان أرى شـــابات فـــي العشـــرينيات مـــن 
عمرهن يخضعن لعمليات جتميل.. إنه أمر يشـــعرنى 

بالشفقة«.

بول مكارتني

أديل

كيت بالنشيت

عطل كهربائي يحجز مكارتني
ملدة 6 ساعات في قطار 

حارسة أديل للتسوق
بـ 100 ألف جنيه

كيت بالنشيت: أشفق على 
الشابات من العمليات التجميلية 

روسي يطعن نائبة بالفأس 
لغضبه من تكاليف التدفئة

هزة أرضية خفيفة تضرب
مناطق في جنوب لبنان

اجلوع يجعلك ترى الكلمات
 املتعلقة بالطعام.. أكثر وضوحاً

القردة لديها مدير لألزمات

انفجار مبطعم يخلف 4 قتلى 

موسكوـ  يو.بي.آي: تعرضت نائبة محلية عن مقاطعة 
في منطقة سفيردلوفسك باألورال الروسي لهجوم بالفأس 
من رجل ثمل في الســـتني من العمر غاضب من االرتفاع 

املتزايد في أسعار التدفئة.
ونقلت وكالة أنباء »نوفوســـتي« الروسية عن ناطق 
باسم الشرطة أن احلــادثة وقــعت بعد ظهر أمس األول 
في منطقة كيروفوغارد عندما وصـــل الرجــل إلى مكـــتب 
شركة لإلنشـــاءات حيث تعمل النائبة في اإلدارة وأفرغ 
غضبه من ارتفاع أســـعار التدفئـــة املركزية املجبر على 

دفعها.
وبعدها أقدم الرجل املتقاعد على سحب فأس كان يخبئه 

حتت معطفه وهاجم املرأة.
وقال الناطق »إنها حاولت أن حتمي نفسها ووضعت 
يديها على رأسها«، مضيفا أن النائبة نقلت إلى املستشفى 

إلصابتها بجروح في الرأس والذراعني.
واعتقل الرجل الذي اســـتفاق مـــن الثمالة اليوم ولم 
يتمكن من النطق بأي شـــيء واضح بشأن أفعاله طالبا 

تعيني محام للدفاع عنه.

بيروت ـ يو.بي.آي: ضربت هزة أرضية خفيفة قبل ظهر 
امس مناطق في جنوب لبنان من دون تسجيل إصابات في 

األرواح.
وقال بيان لـ »املركز الوطني للجيوفيزياء« في لبنان إنه 
سجل في متام الساعة العاشرة والدقيقة السابعة واألربعني 
بالتوقيت احمللي من يوم أمس هزة أرضية بقوة 3.6 درجات 

على مقياس ريختر.
وأضاف أن موقع الهزة كان في منطقتي صور والنبطية 
في جنوب لبنان، حيث شـــعر بعض املواطنني بها وأشـــار 
الى أنه لم تسجل أي إصابات باألرواح أو أضرار باملمتلكات 

مطمئنا الى أنه »ال داعي للقلق«.

واشنطنـ  يو.بي.آي: وجدت دراسة جديدة أن األشخاص 
اجلياع يرون الكلمات املتعلقة بالطعام أكثر وضوحا من 

الذين أكلوا للتو.
وقال العلماء في جامعة »نايس صوفيا انتيبوليس« 
الفرنســـية في دراستهم التي نشـــروها مبجلة »العلوم 
النفسية« األميركية إنها اكتشفت أن مدى شعورنا باجلوع 

يؤثر مباشرة على كيفية نظرتنا لألمور.
وقد نظر من شملتهم الدراسة في مجموعة من الكلمات 
بشكل سريع فتبني أن من كانوا يشعرون باجلوع كانوا 
أفضل في حتديد الكلمات املتعلقة بالطعام وقالوا إن هذه 

الكلمات بدت أكثر ظهورا.
وطلـــب الباحث مي رادل رئيس فـــرق البحث من 42 
طالبا احلضور عند منتصف النهار بعد 3 إلى 4 ساعات 

من الصوم عن الطعام.
وطلب بعدها من البعض العودة بعد 10 دقائق من دون 
أن يكـــون لديهم الوقت الكافي لتناول الطعام فيما طلب 

من الباقني العودة بعد ساعة من تناول الطعام.
وشاهد املشاركون بعدها على شاشة الكمبيوتر 80 كلمة 
عرضت بشكل سريع جدا بحيث ال ميكن للعني متييزها 

بالشكل املطلوب.
وتبني أن األشخاص اجلائعني كانوا أفضل في حتديد 

الكلمات املرتبطة بالطعام بشكل صحيح.

زيوريـــخـ  د.ب.أ: قـــال علماء من سويســـرا إن قردة 
الشـــمبانزي تستعني هي األخرى بأحد القردة احملايدين 

لفض النزاعات فيما بينها، وإن كان بشكل نادر.
وأشار الباحثون حتت إشراف كاريل فان شايك وكالوديا 
رودولف فون رور من جامعة زيوريخ في دراستهما التي 
نشرت نتائجها امس في مجلة بلوس ون األميركية إلى أن 
إدارة النزاعات تلعب دورا كبيرا في تعايش املجموعات 

احليوانية التي تعيش في مجتمع واحد.
وقال الباحثون إنه من املدهش أن يكتشفوا قدرة قردة 
الشـــمبانزي هي األخرى على التوسط في حل النزاعات 
من أجل التوصل حللول سلمية دون أن يعود عليها ذلك 
مبيـــزة خاصة. ورأى الباحثـــون أن هذه القدرة تنم عن 

مستوى أولي من األخالقيات.
راقب الباحثان مجموعة من 11 قردا من فصيلة الشمبانزي 
في حديقة حيوانات جوساو في سويسرا واقتصروا في 
حتليلهم على الســـلوك الطبيعي لهذه احليوانات وليس 

السلوك املستفز من قبل العلماء.

بيجينغـ  يو.بي.آي: قتل 4 أشخاص وأصيب 22 آخرون 
بينهم 9 في حالـــة خطيرة بانفجار وقع امس في مطعم 

شمال شرق الصني.
ونقلـــت وكالة أنباء الصني اجلديدة »شـــينخوا« عن 
متحدث حكومي أن االنفجار وقع عند الســـاعة السادسة 
بالتوقيت احمللي للبالد داخل مطعم للمشاوي في وسط 
مدينة باجنني ما أدى إلى مقتل 4 أشـــخاص وإصابة 22 

آخرين بجروح.
ولــفت إلى أن حــالة 9 من اجلرحى خطيرة، مشـــيرا 
إلى أن التحقيقات األولية تظهر أن االنفجار سببه تسرب 

غاز.

ماريغوانا »دماغية« خلسارة الوزن

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: وجدت دراسة جديدة أجريت 
على الفئران أن وقف عمل مادة كيميائية بالدماغ تشـــبه 
بتركيبتها »املاريغوانا« قد يســـاعد في حتقيق خسارة 
بالوزن وهو اكتشاف واعد قد يوصل العلماء إلى تطوير 

دواء فعال إلنقاص الوزن.
وذكر موقع »اليف ســـاينس« األميركي أن الباحثني 
بجامعة »كاليفورنيا« صمموا فئرانا لديها كميات منخفضة 
من مادة »إندوكانابينويد« وهي مركب شبيه باملكونات 
الفاعلة فـــي املاريغوانا يعتقد أنها تســـاعد في تنظيم 

األيض.
ووجد العلماء أن وقف عمل هذه املادة املوجودة بالدماغ 
جعل الفئران حتافظ على نحافتها من دون القيام بتمارين 

رياضية أو اتباع حمية غذائية.
وشـــرح الباحثون الوضع بالقـــول إن الفئران كانت 
بحالة فرط للنشاط األيضي حيث يستخدم اجلسم الطاقة 
أي الســـعرات احلرارية مبعدل أعلـــى بكثير عن احلالة 

الطبيعية.
وقال الباحث املســـؤول عن الدراســـة دانيال بيوملي 
»اكتشـــفنا أن هذه الفئران كانت مقاومة للســـمنة ألنها 
حرقت السعرات احلرارية الدهنية بشكل أكثر فعالية من 

الفئران الطبيعية«.

اخلارق« حني يكون القمر مكتمال 
ويقترب إلى أقرب نقطة له من 

األرض.
القمر املكتمل  وخالل فترة 
يصطف القمر واألرض والشمس 
بخط مســـتقيم ويعزز كل من 
القمـــر واألرضـــي جاذبيتهما 
املد واجلزر  لألرض ما يجعل 
أقوى من العـــادة فيما يعرف 

بتيارات الربيع.
وفـــي 4 ينايـــر 1912 انتهى 
القمر املكتمل وبالتالي اصطفت 
تيارات الربيع قبل 6 دقائق من 
اقتراب القمر إلى أقرب نقطة له 
من األرض وقد اعتبرت »منطقة 
احلادث« أقرب نقطة منذ عام 796 

ولن تتكرر قبل عام 2257.
التيـــارات القوية إلى  وأدت 
اجنـــراف عدد كبيـــر من جبال 
اجلليـــد ووصولها إلى خطوط 

املالحة البحرية.
يذكر أن غرق سفينة تيتانيك 
أدى الـــى مقتل أكثـــر من 1500 
شخص خالل رحلتها األولى من 

إجنلترا إلى نيويورك.

اهتمامها »إذ قد يكون لذلك تأثير 
عالجي فعلي على االشخاص 
الذين ال ميكنهم اخلروج كثيرا« 

مثل املسنني او املعوقني.
وتكلف االلواح البالغ حجمها 
50 سنتمترا مربعا حوالي 1200 

يورو.
ويستمر معرض »سيبيت« 
العاشـــر من مارس في  حتى 
هانوڤر ويستقبل 4200 عارض 

من 70 بلدا.

رمبا تسبب بتيارات قوية أرسلت 
عددا كبيرا من جبال اجلليد نحو 
اجلنوب وصلت في وقت مرور 
السفينة في رحلتها األولى عبر 

األطلسي.
ولـــم يكن مـــن املعروف في 
السابق سبب اجنراف عدد كبير 
من جبـــال اجلليد في ربيع عام 
1912 وقال أولسون إن ذلك رمبا 
يكون ناجتا عن ظاهرة »القمر 

منـــذ االعالن عـــن إطالقه في 
معرض ســـيبيت وهـــو اكبر 
معرض عاملـــي للتكنولوجيا 
املتطورة الذي يعقد في هانوڤر 

)شمال أملانيا(.
وأضاف »أعربت شركات عدة 
عن اهتمامها الكبير وستجدونه 
من دون شـــك في الكثير من 

املكاتب قريبا«.
الى ان مستشفيات  وأشار 
دور عجـــزة أعربت أيضا عن 

داالسـ  يو.بي.آي: بعد مرور 
نحو 100 عـــام على كارثة غرق 
سفينة التيتانيك توصل العلماء 
إلى حتليل جديد حول الســـبب 
الكامن خلف احلادث الذي يعتبر 
من األســـوأ فـــي تاريخ املالحة 
البحرية املعاصـــرة وقالوا إن 
اصطفافا نادرا بني الشمس والقمر 
املكتمل واألرض رمبا تسبب في 
حركة جبل اجلليد الذي اصطدمت 

به السفينة.
وذكـــرت تقاريـــر إعالميـــة 
أميركية نشر أحدها على موقع 
»ناشونال جيوغرافيك« أن باحثني 
مـــن جامعة تكســـاس قالوا إن 
االصطفاف النادر للشمس والقمر 
املكتمل واألرض رمبا تسبب في 

كارثة 14 أبريل عام 1912.
وعلى الرغم من أن التيتانيك 
غرقت في ليلة غير مقمرة ولكن 
جبـــل اجلليد رمبا نتج عن قمر 
مكتمل حصل قبل نحو 3 أشهر 

ونصف من احلادث.
وقال الباحث دونالد أولسون 
إن القمر املكتمل في 4 يناير 1912 

وكاالت: نشــــرت جريــــدة 
الديلي ميل البريطانية، ڤيديو 
وصــــورا مدهشــــة لقط وهو 
منهمك أثناء مشــــاهدته لفيلم 

حرب النجوم.
يظهر في شــــريط الڤيديو 
القط اللطيف وهو مييل على 
األريكة ويهز ذيله منهمكا متاما 
في أحداث الفيلم كما أنه أثناء 
املشــــاهدة يتأثــــر باألحداث. 
وأفادت اجلريدة أن احليوانات 
األليفة التي حتب املرح عادة ما 

تكون في حالة تأهب.
الڤيديو شهد ضجة كبيرة 
على اإلنترنت بعدما وصل عدد 
مشاهديه إلى أكثر من 400 ألف 

مشاهد و600 تعليق في ثالثة 
أيام فقط.

كان االندهاش هو رد فعل 
مســــتخدمي اإلنترنــــت بعد 
مشاهدة شريط الڤيديو، وقال 
شــــخص من املعلقني، إن هذا 
األمر رائع وغريب. وقال شخص 
آخر »إننى رأيت الكثير ولكن 
هذا أغرب شــــيء شاهدته في 

حياتي«.

برلني ـ أ.ف.پ: في محاولة 
للتخلـــص من إنـــارة املكاتب 
احملبطـــة، طور علمـــاء أملان 
نظام إضاءة عرض في معرض 
االتصـــاالت  تكنولوجيـــات 
واملعلومـــات )ســـيبيت( هو 
مبنزلة »سماء افتراضية« تعلق 

في السقف.
ونظام »السماء االفتراضية« 
يســـتخدم شاشـــات مسطحة 
واســـعة تســـتخدم 288 ملبة 
»ليد« ميكـــن أن توفر إضاءة 
حمراء وزرقاء وخضراء وبيضاء 
وتقترح 16 مليون تركيبة من 

األلوان.
وميكـــن للمبات »ليد« هذه 
أن تعطي أشكاال متحركة مثل 
النهار  الغيوم ومحاكاة ضوء 
الشـــمس  املتغيـــر مع بزوغ 

وغيابها، وفقا للساعة.
ويتكـــون لـــدى املوظـــف 
االنطباع بأنه يعمل حتت شمس 
ربيعية مع بعض الغيوم العابرة 

بهدوء فوق رأسه.
وأظهرت دراسات ان الشعور 
بوجود املدى، يحســـن كثيرا 
إنتاجية العمال على ما أوضح 
لوكالة فرانس برس ماتياس 
بويز العالم في معهد فراونهوفر 

الذي صمم هذا النظام.
وأوضح »لديك الشعور بأنك 
فعال في اخلارج. النور له تأثير 
كبير على راحة الشخص ويحب 
أن يشـــعر بأنه ليس فعال في 

املكتب«.
ويلفت هذا املنتج االهتمام 

تيتانيك

هل أغرق »القمر اخلارق« سفينة التيتانيك؟!
والظاهرة لن تتكرر إال في العام 2257

400 ألف مشاهد  لقط »مندمج« مبشاهدة »حرب النجوم« 

»سماء افتراضية« إلنارة مكاتب املستقبل 

امرأة تعيش مع.. 
200 قطة

واشنطن ـ يو.بي.آي: وجهت 
السلطات األميركية تهما 

مبعاملة احليوانات بشكل قاس 
المرأة في نيويورك عاشت 

مع 200 قطة في منزلها، 
وقالت مجلة »بوغكيبسي« 

إن آنا روتزبرغر كانت تعيش 
مع 200 قطة و3 كالب في 

منزلها الكائن في منطقة »هوب 
ول«، وقالت جويسي غاتري 

مديرة مجموعة »داتشس 
كاوني« حلماية العنف ضد 

احليوانات إن 47 قطة كانت 
أخذت من منزل روتزبرغر 

في فبراير املاضي، وقد أزيل 
باقي احليوانات من املنزل يوم 
السبت املاضي، وقالت غاتري 
إن املرأة تواجه 41 تهمة بسوء 

معاملة احليوانات. 


